LAMENT OB CATALUNYA
Grup Parlamentar! Socialistes í Units per Avança

«lüiiis:
3 O GEN, 2019

Reí:250CCR300I190001

ENTñA0ANÚM...2aS:lS..
T.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Gaiiano, portaveu, Caries Castillo Rosíque, diputat del Crup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re

solució sobre ía manca de recursos humans i materials al Parc de Bombers
de Rubí-Sant Cugat del Vaíiès-CasteUbisbaf, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d'Interior, amb ei text següent:

Exposició de motius

En eís darrers anys, el Cos de Bombers de fa Generalitat de Catalunya ve de
nunciant diferents mancances que afecten a ía prestació del seu servei. Man
cances referides a la falta de bombers en et conjunt del país degut a ía falta de
previsió en les ofertes públiques d!ocupació de la Generalitat. Mancances res
pecte als recursos formatius necessaris per garantir un servei eficaç i eficient. I
mancances de recursos materials i tècnics que posen en perill tant la tasca dels
propis bombers com ía de les persones que reben el seu auxili.

L'any 2014 el Parlament cié Catalunya ja va instar ai Govern de ia Generalitat a
dotar del personal suficient al Pare de Bombers de Rubí, Sant Cugat del Valies i
Castellbisbal. La Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, sobre ei Cos de
Bombers ¡ sobre la dotació del Parc de Rubí-Sant Cugat del Vailès-Casteiibisbai,
instava ei Govern a incrementar la dotació de personal i destinar la dotació
adequada dels recursos materials necessaris per poder garantir un servei de
qualitat, amb ía gran importància de dotar al parc esmentat d'un vehicle autoescala.

Aquesta manca d'efectius, ha provocat una retallada en els drets laborals dels
bombers. D'una banda, es va implantar un augment de les seves hores de tre
ball, passant de les 1.588 hores anuals dels treballadors públics a haver-ne de
fer 1.790, amb el greuge que aquestes hores de més es cobren per sota del
preu de la resta d'hores. A més a més, durant l'any 201 8 els bombers van rea-

/•J2

'^¿RtAMENT

Secrefaria

CATALUNYA ¿ U i G e n e r a l
REGISTRE GENERAL

Ot

Grup Parlamentari Socialistes i Un/ts per Avançar

3 O GEN. 2019

ENTRADA NÚM
litzar un total de 500.000 hores extra (unes 250 hores per an\ Kj,b,ombers},„pa:
gades també per sota del preu de les hores de la jornada laboral normal.

La situació s'ha vist agreujada quan els bombers han decidit no fer més hores
extraordinàries per la falta de voluntat del Govern per resoldre els problemes
estructurals que afecten al cos. Aquest fet ha fet més evident ies mancances de
personal fins al punt que algun Parc de Bombers del país han hagut de tancar.
Entre ells, el parc de bombers de Cerdanyola, que està parcialment tancat -és a
dir, uns dies està obert i altres tancat. Per tant, molts dies els reforços no ve
nen del parc més proper (Cerdanyola) sinó dels parcs de Terrassa o Sabadell, el
que augmenta el temps que es triga en arribar i es posa així en risc la segure
tat de la ciutadania.

Abans que els bombers prenguessin la mesura de pressió de no fer més hores
extraordinàries, els serveis mínims estaven establerts en ei Parc de Rubí en 5
bombers per torn. Davant de ía impossibilitat d'arribar a aquests mínims la
decisió de! Govern ha estat reduir a 4 bombers els serveis mínims amb el con
següent risc per la prestació del servei i per la seguretat dels propis bombers.
Aquesta situació encara es més greu quan el parc de Rubí és un dels 4 del país
que tenen un furgó de risc químic. Furgó que necessita de cinc bombers per
funcionar i que, si a hores d'ara s'hagués d'aaivar, haurien d'esperar
l'arribada d'un altre furgó de risc químic d'una província adjacent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incrementar la plantilla de Bombers del Parc de Rubí-Sant Cugat del VallèsCastellbisbal per tal de poder garantir un servei efectiu i la seguretat
dels bombers, pujant els mínims de torn de guàrdia a mínim 6 bombers
per dia.
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2. Renovar, abans de dos mesos, tot el material caducat i que encara esta
en ús del Pare de Bombers Rubí-Sant Cugat del Vallès-Castellbisbaí.

3. Donar compliment a i'acord de la Resolució 867/X del Parlament de Ca
talunya, sobre el Cos de Bombers i sobre la dotado del Pare de RubíSant Cugat del Vallès-Castellbisbaí, dotant al Parc de Bombers d'un ca
mió escala, a causa de ía necessitat observada de manca d'aquest veíiicie al Parc.

4. Planificar i pressupostar totes íes places necessàries per cobrir les man
cances que el cos de bombers afrontarà durant els propers anys, fins a
augmentar en 1.000 efectius el cos de bombers per l'any 2022.
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